
REGULAMENTO GEEK NA TELA 

 

EVENTO GEEK NA TELA 

1. A responsabilidade dos organizadores é a de prover os meios básicos para a realização do 

evento que acontecerá no Ginásio de Indaiatuba, Av. Visc. De Indaiatuba, 1250 – Jardim 

Santiago, Indaiatuba – SP, incluindo a disposição dos jogos, banheiros, estrutura de palco, 

internet e segurança. Sendo que a empresa Paulo Rosa é a responsável pela estrutura e a 

empresa Torneio e Jogos responsável pela boa execução dos jogos. 

2. Serão disponibilizados na arena as seguintes atividades: Arena Gamer, Arena Kinect, Arena 

Retrô, Exposição Retrô, Concurso Cosplay, Concurso K-pop, palco com jogos ao vivo, Game 

Show e apresentação musical. 

a) Na Arena Gamer teremos disponíveis 2 jogos: Fifa 2020 e Fortnite. 

b) No Campeonato Mobile: Free Fire. 

c) A organizadora poderá alterar o cronograma de jogos, caso tenha algum problema técnico 

que inviabilize a realização dos mesmos. 

3. O evento é gratuito e acontecerá das 10h às 19h, sendo que para entrar no evento e 

utilizarem os equipamentos dos jogos, os participantes deverão estar previamente 

cadastrados pela plataforma online (https://www.euvou.net.br/GEEKNATELA) ou na portaria. 

4. A agenda do evento estará disponível no site: www.tvb.com.br/geeknatela 

5. A idade mínima para a participação no evento é oito anos, devendo estar acompanhados 

por responsáveis até 14 anos de idade.  

6. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante aceita todos os termos 

do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento. 

 

INSCRIÇÕES 

1. Para a participação das modalidades, K-pop e Cosplay, haverá a necessidade da inscrição no 

campeonato. As inscrições deverão ser realizadas no site www.tvb.com.br/geeknatela tendo o 

limite de 10 equipes para o K-pop e 60 pessoas para o Cosplay. As vagas serão preenchidas por 

ordem de inscrição. 

a) Caso as vagas para as modalidades de Cosplay e K-pop sejam totalmente preenchidas, as 
inscrições serão encerradas antes do prazo previsto.  
b) Após inscrição do participante, o cadastro é pessoal e intransferível;  
d) Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no ato da 
inscrição.  
Caso haja fraude comprovada, o participante será desclassificado e poderá responder por 
crime de falsidade ideológica e/ou documental.  
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PORTADORES DE NESCESSIDADES ESPECIAIS 
 
1. Para acesso de PNE, deverá haver um pré-cadastro no site www.tvb.com.br/geeknatela, e 

será disponibilizado um cartão de acesso para o estacionamento do ginásio de esportes de 

Indaiatuba, onde existe acesso à arena através de rampas. 

 
ORIENTAÇÕES PARA SUA PARTICIPAÇÃO 

 

1. Os participantes das atividades de Cosplay e K-pop, deverão estar no local com, pelo menos, 
meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais.  
 
2. O participante deverá observar as regras do jogo, e não terá e nem será aceito nenhum tipo 
de auxílio para alcançar vantagem.  

 
3. É obrigatório o uso da pulseira de identificação em qualquer uma das áreas do evento. 
Qualquer alteração/rasura da pulseira implicará na desclassificação do participante. 
 
4. Haverá serviço de assistência médica no local, para qualquer tipo de emergência envolvendo 
os participantes do evento.  

 
5. A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para orientação dos 
participantes.  

 
6. A organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no ginásio e por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízo que porventura os participantes venham a sofrer durante a 
participação do evento. 
 
7. Serão disponibilizados no ginásio tendas para a compra de alimentos e bebidas. 

 

PREMIAÇÃO 
 
1. Os resultados oficiais dos torneios serão apresentados no dia do evento através dos telões 
disponíveis e no palco. 
2. Os participantes premiados deverão comparecer ao palco assim que a cerimônia de 

premiação for iniciada. Caso o participante não compareça, será premiado o próximo 

participante com o melhor resultado. 

 

- Campeonato Gamer  
    Torneio de Fortnite: 1º/2º e 3º lugar 
  
 
- Campeonato Kinect  
- Torneio de Just Dance: 1º/2º e 3º lugar 
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- Campeonato Cosplay 
 -Modalidade infantil/adolescente -  1°/2° e 3° lugar 
- Modalidade adulta -   1°/2° e 3° lugar 
  
- Campeonato K-POP  
 1°/2° e 3° lugar 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Ao realizar o cadastro, o participante aceita todos os termos deste regulamento;  
 
2. Declara que até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro 
esporte por motivos médicos; 
 
3. Está ciente de que o evento não dispõe de translado e nem de estacionamento exclusivo, 
sendo os participantes responsáveis por seus veículos e descolamento; 
 
4. Estar ciente e concordar com a possibilidade da utilização da sua imagem, inclusive direitos 
de arena, permitindo o livre uso do meu nome e fotografia, não tendo direito a receber 
qualquer renda auferida como de direitos a televisão, ou outro tipo de transmissão e qualquer 
promoção relacionada a este evento, pela organização, seus realizadores, patrocinadores e 
apoiadores, em suas ações de marketing e divulgação de outros eventos.  
 
5. Autoriza a utilização de seus dados cadastrais, pela TVB Record TV, em suas ações de 
marketing.  
 
6. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de 
forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões.  
 
7. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, verbalmente, 
até trinta minutos após a divulgação do resultado da prova com o narrador do palco. 
 
8. É de responsabilidade do participante, possuir convênio médico (para assistência/cobertura 
em caso de acidente). As equipes de saúde que apoiam o evento prestarão somente os 
primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. A partir 
daí, termina a responsabilidade dos Organizadores do evento. Todas as despesas médicas 
correrão por conta do acidentado; 
 
9. O participante que por ventura vier a ter atitudes de agressões, xingamentos, postura 
incorreta de convívio coletivo será convidado pela organização da TVB RECORD TV a se retirar 
do evento sem chances de retorno do mesmo. 
 

 


